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  فهرست مطالب

 صفحه عنوان 

 4 مقدمه

  ۀتخلفانکشورها دربرابر اعمال م ت یمعاهده مسئول سیشنوی متن کامل پ

 2001مصوب ،یالمللنیب
7 

 29 (1969حقوق معاهدات )  ون یکنوانس 

 57 عهدنامه 66 ماده »ب« بند به مربوط –روش سازش 

ممنوعیت اجبار نظامی، سیاسی یا اقتصادی در انعقاد   اعالمیه مربوط به 

 معاهدات  
59 

 60 منشور سازمان ملل  

 93 ( 19۸2) ایحقوق در  ون یکنوانس 

 239 المللی دادگستری یوان بین اساسنامه د

 260 حقوق بشر   یجهان  ۀیاعالم

 269 ( 194۸کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن)

 273 1966 و فرهنگی  ـ اجتماعی  اقتصادی حقوق  المللیبین میثاق 

های ظالمانه، غیرانسانی یا  کنوانسیون منع شكنجه و سایر رفتارها و مجازات 

 ( 19۸4ز)تحقیرآمی
285 

 300 (1979) زنان  علیه تبعیض  هر گونه  رفع کنوانسیون 

 365 کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی

 333   کیپلماتیکنوانسیون وین درباره روابط د

 343 پروتكل اختیاری مربوط به حل اجباری اختالفات 

 345 پروتكل اختیاری مربوط به تحصیل تابعیت 

 347 قرارداد وین درباره روابط سیاسی قانون مربوط به 

 362 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی

    قطعنامه مصوب کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام االختیار ملل متحد
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 مقدمه

دانیم حقوق بین الملل عمومی به روابط بین دولت ها، سازمان های بین المللی همانطور که می

بین کشورها این روابط معموال به وسیله قوانین و مقرراتی  .ی پردازدو در شرایط خاص افراد م

قواعدی بر  بین کشورها، در این ارتباط متقابل .چارچوب بندی و سازمان بندی می شود

اما متاسفانه  .حاکم است که درک صحیح آن  نیازمند شناخت قوانین حاکم بر آنهاست هادولت

طرح و ه ما شاهد یک نوع بی نظمی و به هم ریختگی در به دلیل عدم بررسی قوانین این رشت

اما اختصاصا در حوزه آزمونی به دلیل اینکه کتاب جامعی کار  .این اسناد هستیمانتشار داخلی 

نیاز بود تا کتابی هر چند گستره زیادی داشته  بین المللیقوانین نشده و در این خصوص 

که در شود همیت این امر زمانی آشکار میا .مختصر اما کاربردی در این حوزه تالیف شود

سری به  حال اگرنیازمند مطالعه یک قانون خاص هستیم؛  بین الملل،بررسی یک مساله حقوق 

دلیل اصلی این امر پراکنده  .یابیمبقانون مدنظر را  توانیمزم، نمیاندبیها بازار کتاب و کتابخانه

است؛ ما هر روز شاهد این از سوی دیگر ودن آن و به روز ب بین المللی از یک سو بودن قوانین

در حوزه بین الملل سازمان های جدید ایجاد می شود و یا اسنادی جدید در هستیم که 

خصوص یک موضوع بین المللی شکل گرفته و توسط کشورها به صورت کنوانسیون، عهدنامه و 

 ی مهم لیز دالا هر حالبه  .یمبدون آنکه از آن اطالع داشته باش ؛رسدبه تصویب می یا اعالمیه

 ف یو تال یالملل، گردآور نیحقوق ب یمرتبط با آزمون دکتر نیکه باعث شد کتاب مجموعه قوان

مقررات و اسناد مربوط به شاخه  ن،یاست که در قوان یو تشتت یپراکندگ قت،یشود؛ در حق

 نیکه موجب ا یز عللا .وجود دارد یالملل نیب یاز سازمانها یالملل و در مورد برخ نیحقوق ب

ها، معاهده ها و توافقات  هیها، اعالم ونیهر روزه کنوانس بیتوان به تصو یمشکل شده است م

 یکه م یکس یشاخه را مخصوصا برا نیموضوع به روز بودن ا نیاشاره کرد که ا یالملل نیب

که  یمشکل رگید یاز سو .سازد یسطح مطالعه کند؛ به ذهن متبادر م نیخواهد آن را در باالتر

نکرده  دایپ یموجود در بازار دسترس نیبه قوان یاست که داوطلب دکتر نیوجود دارد ا بازاردر 

ممکن است داوطلب  نیبنابرا .الزم برخوردار نباشند تیاز جامع نیقوان ،یدر صورت دسترس ایو 

 نینابراب .شود یالملل دچار سردرگم نیحقوق ب دیاسات ایو  یدکتر انیدانشجو یو حت یدکتر

 دیالبته با .بود یمجموعه در آزمون دکتر نیا ییبه کارآ دواریتوان ام ینکات م نیبه ا هبا توج
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شده که  یاما سع ستین یالملل نینده همه اسناد برکتاب دربردا نیخاطر نشان کرد که تبعا ا

ب و متناس یو کاربرد یبه صورت تخصص نیقوان نیا ،یسواالت دکتر یدر حد امکان با بررس

 نیکه ا یگرید یژگیاضافه بر آن و  .دیدرآ ریو به رشته تحر یگردآور آزمون نیسطح ا یبرا

 یو مقررات گردآور نیاز سطور و مواد قوان کیبودن نکات مهم در هر  Boldمجموعه دارد 

که با موضوع همان قانون در آزمون  یآن قانون با طرح سواالت دکتر تیشده است که در نها

انجام نشده اما در  یکه کار بزرگ میامر واقف نیبه ا تیدر نها .ابدی یم انیپا مطرح شده است،

 .راهگشا باشد تواندیبه نظر م یدکتر یموجود؛ اثر موجود برا یو سردرگم ینظمیب نیا

داشتند؛ اینجانب در تهیه این کتاب مجموعه دلسوز انتشارات حقوقی عدلیه کمک فراوانی به 

 دکتری حقوقآموخته دانشم آبادی که خود رات آقای ابوالقاسم شخصوص از مدیر انتشابه

هر چند به نظر  .بوده و در مراحل مختلف نکات مهمی گوشزد کردند؛ سپاسگزارم عمومی

رسد این وجیزه به صورت کاربردی و با دیدگاه آموزشی تهیه شده است اما وجود نواقص و می

نظرات در تقویت و تکمیل این و ارائه نقطه یرفکاز همرسد؛ لذا نظر می، محتمل بهاشتباهات

  .میکنکار استقبال می

                         دلفانیفیروزه                                                                                                      

 هفتیکهزار و سیصد و نود و   اردیبهشت                                                                             
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 المللی نویس معاهده مسئولیت کشورها در برابر اعمال متخلفانه بین پیش  *

 عمل متخلفانۀ بین المللی یک کشور:بخش نخست

 اصول عمومی:فصل نخست

 شااعمال متخلفانۀ بین المللی مسئولیت کشور در برابر :1مادۀ 
 .المللی آن کشور را به دنبال داردالمللی یک کشور، مسئولیت بینهر عمل متخلفانۀ بین

 کشور کی  ۀعمل متخلفان کی  عناصر:2 ۀماد
برگیرندۀ یک فعل یا  المللی یک کشور هنگامی موجود است که رفتار درعـمـل متخلفانـۀ بین

 :ترک فعل

 .ساب داشته باشدالف( قابلیت انت 

 )مهم(.المللی کشور را بنیان نهدب(نقض تعهد بین 

 یالملل نیکشور به عنوان متخلفانه از نظر ب کی عمل  فیتوص:3 ۀماد
کشوری، باید به موجب حقوق بین الملل، به عنوان عمل آن کشور دانسته شود؛  گانرفتار هر ار

ان،]وظایف[ تقنینی، اجرایی، قضــایی یا هر وظیفۀ دیگر را صرف نظر از موقعیتی خواه آن ارگ

به عنوان ارگانی از دولت مرکزی یا که در سازمان کشور دارد و صرف نظر از ویژگی آن 

 .واحد سرزمینی کشور اعمال کند

 کشور کیانتساب رفتار به :فصل دوم

 کشور کی  یارگانها رفتار:4 ۀماد
به عنوان عمل آن کشور دانسته  ،الملل نیبه موجب حقوق ب دیبا ،یارگـــان کشورهر   رفتار -1

را صرف نظر از  گرید ۀفیهر وظ ای ییقضــا ،ییاجرا ،ینی[ تقنفیخواه آن ارگان،]وظا شود؛

 ای یاز دولت مرکز یآن به عنوان ارگان یژگیکه در سازمان کشور دارد و صرف نظر از و  یتیموقع

 .ور اعمال کندکش ینیواحد سرزم

کشور  یمزبور را مطابق با حقوق داخل تیاست که موقع یواحد ایمتضمن هر فرد  ارگان، کی-2

 .داراست
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 رفتار اشخاص یا واحدهایی که عناصر اختیار دولتی را اعمال می کنند:5 ۀماد
 ارگان کشور نیست، اما به موجب قانون آن کشور 4رفتار یک فرد یا واحدی که به موجب مادۀ 

دارای اختیار می گردد تا عناصر اختیار دولتی را اعمال کند، به موجب حقوق بین الملل، به 

عنوان عمل کشور دانسته خواهد شد؛ مشروط بر آن که شخص یا واحد، در موردی ویژه، در آن 

 .صالحیت عمل کنند

اما به موجب  ست،یارگان کشور ن جزءکه  یواحد ا یفرد  کیرفتار :تست تالیفی

 ....را اعمال کند یدولت اریگردد تا عناصر اخت یم اریاخت ین آن کشور داراقانو
 .الملل، به عنوان عمل کشور دانسته خواهد شد نیبه موجب حقوق ب -الف

الملل، به عنوان عمل کشور دانسته خواهد شد؛ مشروط بر آن که  نیبه موجب حقوق ب -ب

 .کنندعمل  تیدر آن صالح ژه،یو یواحد، در مورد ایشخص 

مگر با قبول  شود یالملل، به عنوان عمل کشور دانسته نم نیبه موجب حقوق ب -ج

 مسئولیت عمل انجام شده

نمی شود و این فرد یا واحد الملل، به عنوان عمل کشور دانسته  نیبه موجب حقوق ب -د

 .استثنائا مسئولیتی ندارد

 .گزینه ب صحیح است

 دیگر، در اختیار کشوری قرار می گیرد رفتار ارگانهایی که توسط کشور:6 ۀماد
رفتار ارگانی که توسط کشور دیگر، در اختیار کشوری قرار می گیرد، اگر آن ارگان در اِعمال 

عناصر اختیار دولتی کشوری که سازمان در اختیار وی قرار گرفته است، اقدام کند، به موجب 

 .گان( دانسته خواهد شدبه عنوان عمل کشور اخیر)کشور گیرنده ارحقوق بین الملل 

 نقض دستورها ای  اریاز اخت تجاوز:7 ۀماد
گردد عناصر  یم اریاخت یکه دارا یواحد ایکشور  ایشخص  ایکشور  کیاز  یارگان رفتار

به  دی با عمل کند، تیواحد در آن صالح ایشخص  اگر ارگان، را اعمال کند، یدولت اراتیاخت

 اریاگر از اخت یحت رد؛ینظر قرار گر مدکشوالملل به عنوان عمل  نیموجب حقوق ب

 .کند ضدستورها را نق ایخود تجاوز 

 کشور کی کنترل شده توسط  ای  تی هدا رفتار:۸ ۀماد
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 ای تیتحت هدا ایدستورها  یبر مبنا قتیاگر در حق از اشخاص، یگروه ایشخص  کی رفتار

 .ر دانسته شودعمل آن کشو الملل، نیبه موجب حقوق ب دیبا [ عمل کنند،یکنترل کشور]

 یقصور مقامات رسم ای  ابیانجام شده در غ رفتار:9 ۀماد

 ای ابیرا در غ یدولت اریعناصر اخت قتیدر حقاگر  از اشخاص، یگروه ایشخص  کی رفتار

 اعمال ،اریاِعمال آن عناصر اخت ۀمطالب ر ینظ یطی و در شرا یقصور مقامات رسم

 .دانسته شود ،آن کشورعمل  الملل، نیبه موجب حقوق ب دیبا کنند،یم

 رفتار یک جنبش شورشی یا ]جنبش[ دیگر:10 ۀماد

گردد، باید به موجب حقوق رفتار یک جنبش شورشی که دولت جدید یک کشور می-1 ✓

 .دانسته شود عمل آن کشوربین الملل، 

رفتار یک جنبش شورشی یا دیگر که در ایجاد کشوری جدید در بخشی از سرزمین -2 ✓

د یا در سرزمینی تحت ادارۀ وی، موفق می گردد، باید به موجب حقوق کشور از پیش موجو

 .عمل کشورجدید دانسته شودبین الملل، 
این ماده، بدون لطمه به انتساب هر رفتار به یک کشور است که باید به موجب مواد -3 ✓

 .عمل آن کشور دانسته شود؛ اگرچه به رفتار جنبش نیز مربوط گردد 9تا  4

در  دیجد یکشور جادیکه در ا یجنبش شورش  کیرفتار ئولیت مستست تالیفی، 

 ،یو ۀتحت ادار ینیدر سرزم ا یموجود  شیکشور از پیک  نیاز سرزم یبخش

 بر عهده چه کسی است؟ گردد،یموفق م
 کشور جدید -الف

 کشور از پیش موجود -ب

 هم کشور جدید و هم کشور از پیش موجود -ج

 .مسئولیتی وجود نخواهد داشت -د

 .زینه الف صحیح استگ

به عنوان  کشور، کی قرار گرفته و اتخاذ شده توسط  دییمورد تأ رفتار:11 ۀماد

 ]رفتار[ خودش
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که کشور  یو تا وسعت اگر ست،یکشور ن کیقابل انتساب به  که به موجب مواد سابق، یرفتار

به موجب  دی با و اتخاذ کند، دییتأ رفتار مورد بحث را به عنوان ]رفتار[ خودش، ]مزبور[،

 .عمل آن کشور دانسته شود الملل، نیحقوق ب

 و

 و

 و

 و

 و
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 سواالت دکتری که از این سند آمده است.

 1391آزمون

گرایش کنونی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تأسیس ارکان فرعی، ایجاد -1

 چه نوع ارکانی است؟

  ( مؤسسات مستقل2     ( آژانس های عملیاتی1

 ( سازمانهای برنامه محور 4      ت( نهادهای مشور3 

 است حیصح 2 نهیگز

هایی را برای کاربرد هیأت عالی رتبه دبیر کل سابق سازمان ملل متحد چه مالک

 :توصیه میکند -پیش دستانه زور به شورای امنیت 

 ک تهدید، شدت تهدید، آخرین حربه، تناسب و توازن ی( قریب الوقوع بودن 1

 آخرین حربه، تناسب و موازنه پیامدها  ک تهدید،ی( جدی بودن 2

 ک تهدید، هدف مشخصی، آخرین حربه، ابزارهای متناسب و موازنه پیامدها ی( جدی بودن 3

 ک تهدیده شدت تهدید، اخرین حربه و تناسبیالوقوع بودن ( قریب4

 است حیصح 3 نهیگز

کنی و با شروط اعتراض به احکام دادگاه اداری سازمان ملل متحد کدامند و چه ر

تواند این اعتراض را مطرح کند و نهاد ذیصالح برای رسیدگی به این چه ترکیبی می

 :اعتراض کدام است؟ شروط اعتراض عبارتند از

م أعمال صالحیت توسط دادگاه، اشتباه حکمی موضوعی در مورد د( خروج صالحیتی و ع1

 مقررات منشور اشتباه اساسی در آیین دادرسی از سوی دادگاه

سه آخرین یهای عضو هیأت رئکن صالح برای اعتراض کمیته متشکل از نمایندگان دولتر

 اجالس مجمع عمومی

 المللی دادگستری در قالب نظر مشورتی رکن صالح برای رسیدگی به اعتراض دیوان بین
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ا موضوع در ارتباط با ی( خروج صالحیتی یا عدم اعمال صالحیت توسط دادگاه، اشتباه حکمی 2

 رت منشور، اشتباه اساسی در اعمال آیین دادرسی از سوی دادگاهمقرا

 رکن صالح برای اعتراض کمیته متشکل از نمایندگان دبیر کل و مجمع عمومی 

 المللی دادگستری در قالب حکم ترافعیرکن صالح برای رسیدگی دیوان بین

ارتباط با مقرارت ا عدم اعمال صالحیت توسط دادگاه، اشتباه حکمی در ی( خروج صالحیتی 3

 منشور، اشتباه اساسی در اعمال آیین دادرسی از سوی دادگاه

سه آخرین یعضو هیات رئ یهارکن صالح برای اعتراض کمیته متشکل از نمایندگان دولت

 اجالس مجمع عمومی

 المللی دادگستری در قالب نظر مشورتی رکن صالح برای رسیدگی به اعتراض دیوان بین

ی، اشتباه حکمی در ارتباط با مقررات منشور، اشتباه اساسی در اعمال آیین ( خروج صالحیت4

 دادرسی دادگاه 

عضو هیات رئیسه آخرین  یهارکن صالح برای اعتراض کمیته متشکل از نمایندگان دولت

 اجالس مجمع عمومی 

 المللی دادگستری در قالب حکم ترافعی رکن صالح برای رسیدگی به اعتراضی دیوان بین

 است حیصح 3 نهیگز

منشور ملل متحد، شورای امنیت در چه مواردی و تحت چه  33به موجب مفاد ماده 

 نماید؟المللی می شرایط و شیوه هایی اقدام به حل و فصل اختالفات بین

المللی وجود داشته ثر اختالفی احتمال به خطر افتادن حفظ صلح و امنیت بینا( هرگاه در 1

 .کندا به انتخاب خود توصیه مییآمیز را بنا به انتخاب طرفین و تای مسالمشیوه .باشد

المللی وجود ( هرگاه در اثر وضعیتی احتمال تهدید علیه صلح و نقض صلح و امنیت بین2

  .کندآمیز به انتخاب خود توصیه میهای مسالمتشیوه .داشته باشد

المللی لح و نقض صلح و امنیت بینا اختالفی احتمال تهدید علیه صی( هرگاه در اثر وضعیت 3

ا به انتخاب خود توصیه یهای مسالمت آمیز را بنا به انتخاب طرفین و وجود داشته باشد شیوه

  .کندمی
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المللی ا اختالفی احتمال تهدید علیه صلح و نقض صلح و امنیت بینی( هرگاه در اثر وضعیت 4

ا به انتخاب یآمیز را بنا به انتخاب طرفین و  های مسالمتا وقوع تجاوز وجود داشته باشد شیوهی

  .کندخود اجبار می

 است حیصح 1 نهیگز

 1392آزمون

 کل سازمان ملل متحد قرار دارد؟ ر یتحت نظر دب ر ی از ارکان ز کی کدام 

 حقوق زنان  ونیسی( کم1

  یدموکراس ی( صندوق ملل متحد برا2

  نیپناهندگان و آوارگان فلسط ونیسی(کم3

 تجارب و توسعه )آنکتاد( یملل متحد برا(کنفرانس 4

 است حیصح 2 نهیگز

ملل  یبه عنوان مؤسسه تخصص یاکدام نهاد با نهاد سازمان ملل متحد موافقت نامه

 هم با آن سازمان ندارد؟ ینداشته، ارتباط

  یگردشگر ی( سازمان جهان1

 یاتم یانرژ یالمللنی( آژانس ب2

  یتوسعه کشاورز یالمللنی( صندوق ب3

 مهاجرت  یالمللنی( سازمان ب4

 است حیصح 3 نهیگز

 1393آزمون

 ای است؟شورای صلح و امنیت رکن فرعی کدام سازمان منطقه

 اتحادیه اروپا( 2     اتحادیه آفریقا( 1

 سازمان امنیت و همکاری در اروپا( 4    سازمان کشورهای آمریکایی( 3

 است حیصح 1 نهیگز
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 1394آزمون

گیری در مورد شور ملل متحد، رکن )ارکان( صالح جهت تصمیمت منبا وجود سکو

 انتقال مقر سازمان ملل از آمریکا به کشور دیگر، کدام خواهد بود؟

 ( شورای امنیت2( مجمع عمومی                                  1

 ( شورای امنیت و مجمع عمومی4                  ( دبیر کل                      3

 است حیصح1 نهیگز

اگر شورای امنیت سازمان ملل متحد، از حدود منشور ملل متحد فراتر رود و بر این 

 االجرا است؟اساس، تصمیمی اتخاذ کند، آیا آن تصمیم برای اعضاء ملل متحد الزم

 .اند که تصمیمات شورا را در هر صورت اجرا کنند( بله، زیرا کشورهای عضو موافقت کرده1

 .اند که تصمیمات شورا را طبق منشور اجرا کنندیرا اعضاء موافقت کرده( بله، ز2

  .( خیر، زیرا چنین تصمیمی خارج از حدود اختیارات اتخاذ شده و معتبر نیست3

   .االجرا است که وفق منشور باشد( خیر، زیرا تصمیماتی الزم4

 است حیصح2 نهیگز
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